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៣២

ធនាគារអយសីុបី៊សីុលីមីធីតសខភ�ំេពញេហកត់ថា (”សខធនាគារ”) គឺជាសខរបស់ធនាគារ Industrial 

and Commercial Bank of China Limited ែដលបានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្របេទសចិន ។ សខធនាគារ 

បានចុះប�� ីពណិជ�កម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម�េ្រកមអជា� ប័ណ�ចុះប�� ីេលខ

Co. 0049 Br/2011 ចុះេនៃថ�ទី 29 ែខកក�ដឆា� ំ 2011 ។ នាៃថ�ទី 12 ែខ េមសឆា� ំ 2016សខធនាគារ 

បានទទួលេលខចុះប�� ីពណិជ�កម�ថ�ីេលខ 00005760 ពី្រកសួងពណិជ�កម� ។ សខធនាគារបានទទួល 

អជា� ប័ណ�ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដើម្បី្របតិបត�ិករជាធនាគារពណិជ�េដយមានសុពលភាពចប់ពីៃថ�ទី 8 

ែខវចិ�ិកឆា� ំ 2011 េហើយបានចប់េផ�ើម្របតិបត�ិករជាផ�ូវករេនៃថ�ទី 1 ែខធ�ូឆា� ំ 2011 ។ សកម�ភាពអជីវកម� 

សំខន់ៗរបស់សខធនាគាររមួមានករេធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�ធនាគារនិងករផ�ល់េសវកម�េផ្សងៗពក់ព័ន�

នឹងវស័ិយហិរ��វត�ុេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់សខធនាគារមានទីតំង 

បច�ុប្បន�ស�ិតេន#19 &20 អគារ Exchange Square ផ�ូវេលខ106 ភូមិ2 សង� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូនេពញ 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ 2018 សខធនាគារមានបុគ�លិកសរបុ75នាក់ (ៃថ�ទី31ែខធ�ូឆា� ំ2017: 64នាក់) ។

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជានិងេគាល

ករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំនិងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយ

ករណ៍ហិរ��វត�ុ ។ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ របស់សខធនាគារ្រត�វបានអនុម័តនិងផ�ល់សិទ�ិផ្សោយេដយ 

អ�ក្រគប់្រគងេនៃថ�ទី ២១ ែខ មីនា ឆា� ំ ២០១៩ ។

របិូយប័ណ�ជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាគឺ្របាក់េរៀល។េដយសរសខធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករនិងកត់្រត

រល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលើមូលដ� ន្របាក់ដុល� រអេមរកិ អ�ក្រគប់្រគងក៏បានកំណត់្របាក់ដុល� រ 

អេមរកិជារបិូយប័ណ�មុខងរ និងជារបិូយបណ�័ ស្រមាប់េធ�ើករបង� ញេ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីសរធាតុេសដ�កិច� 

ៃន្របភព្រពឹត�ិករណ៍និងកលៈេទសៈរបស់សខធនាគារ ។ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ្រត�វបានបង� ញជា 

្របាក់ដុល� រអេមរកិែដលជារបិូយប័ណ�មុខងររបស់សខធនាគារ។តួេលខទំងអស់្រត�វបានកត់ខ�ង់ចំនួន

មួយដុល� រអេមរកិែដលជិតបំផុតេបើមិនដូេច�ះេទលុះ្រតែតមានករបង� ញេផ្សងពីេនាះ។

រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��របស់��ធ��រ �ត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ��មមូល��នតៃម�េដើមដំបូង ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៣៣

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុត្រម�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគងេធ�ើករវនិិច�័យប៉ាន់ស� ននិងសន�តែដលមានផលប៉ះ

ពល់ដល់ករអនុវត�នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យនិងចំនួនៃន្រទព្យសកម�បំណុលចំណូលនិងចំណាយ

ែដលបានរយករណ៍។លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករប៉ាន់ស� នទំងេនាះ ។

ករប៉ាន់ស� ននិងករសន�តែដលពក់ព័ន�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជា្របចំ។ករែកែ្របេលើគណេនយ្យប៉ាន់ស� ន

្រត�វបានទទួលស� ល់និងកត់្រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករប៉ាន់ស� នេនាះ្រត�វបានែកែ្របនិងនាករយិ

បរេិច�ទអនាគតែដលប៉ះពល់េដយករែកែ្របេនះ ។

ករប៉ាន់ស� ននិងករវនិិច�័យគណេនយ្យចម្បង្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរមួ

មានករប៉ាន់ស� ននូវចំនួនែដលអច្របមូលបានមកវញិពីឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបានបង� ញេន 

ក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយែឡកក�ុងកំណត់សំគាល់ 3(ង) ។

េនៃថ�ទី 28 ែខសីហឆា� ំ 2009 ្រក�ម្របឹក្សោជាតិគណេនយ្យៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�ុបាន្របកស 

ដក់ឱ្យេ្របើស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា(េហកត់ថា “CIFRS”) ែដលែផ�ក 

ទំង�ស�ងេទតមស�ង់ដរទំងអស់ែដលេចញផ្សោយេដយ្រក�ម្របឹក្សោស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិរមួទំង

បំណក�សយនិងវេិសធនកម�ពក់ព័ន�េផ្សងៗ។អង�ភាពែដលមានករទទួលខុស្រត�វជាសធារណៈ្រត�វេរៀប

ចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនឱ្យ�សបេទតម CIFRS ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទគណេនយ្យែដលចប់ 

េផើ�មេនៃថ�ទី 1 ែខមករឆា� ំ 2012 ឬករយិបរេិច�ទគណេនយ្យ បនា� ប់ពីេនះ។

របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨

(ង) ស�ង�់ររ�យ�រណ៍ហិរ��វត�ុថ�ី

(ក)        ្របតិបត�ិ�រ�រូបិយបណ័�បរេទស

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗែដលបានេ្របើ្របាស់េដយសខធនាគារក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍

ហិរ��វត�ុេនះមានដូចខងេ្រកម ។ េគាលនេយាបាយទំងេនះ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់្រគប់ករយិបរេិច�ទ 

ទំងអស់ែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ្របកបេដយសង�តិភាពេលើកែលងែតចំណុច 

ែដលបានប�� ក់ ។

3.   េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ

្របតិបត�ិករជារបិូយប័ណ�បរេទសេ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ្រត�វបានប�ូរេទ ជា្របាក់ដុល� រអេមរកិេដយេ្របើ 

អ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ ។ សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�របិូយវត�ុនិងបំណុលរបិូយវត�ុនាកលបរេិច�ទ 

រយករណ៍ែដលជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀត េ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ 

េដយេ្របើអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ។កិច�សន្យោប�ូរ្របាក់ៃថ�អនាគតនាកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលជារបិូយប័ណ�

េផ្សងេទៀតេ្រកពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិនាកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។ ភាព 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�ែដលេកើតមកពីករប�ូរេនាះ ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។



៣៤

ឥណទនធម�ត/ស�ង់ដរ

ឥណទនឃា� ំេមើល

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ

ឥណទនជាប់សង្ស័យ

ឥណទនបាត់បង់

<30 ៃថ�

≥ 30 ៃថ� – 89 ៃថ�

≥ 90 ៃថ� – 179 ៃថ�

≥ 180 ៃថ� – 359 ៃថ�

360 ៃថ�ឬេលើស

1%

3%

20%

50%

100%

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨

បែន�មេលើគុណភាពៃនព័ត៌មានខងេលើ ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណត់សង្រត�វបានយកមកគិតគណនា ។ 

3.   េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

(ខ) ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ
្រទព្យសកម�និងបំណុលហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគាររមួមានសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលករផ�ល់ឥណទន 

គណេនយ្យ្រត�វទទួលេផ្សងៗ្របាក់បេ��ើនិងគណនី្រត�វទូទត់េផ្សងៗ។េគាលនេយាបាយគណេនយ្យេលើករទទួល

ស� ល់និងករវយតៃម�នូវសមាសធាតុទំងេនះ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយែឡកពី

គា�  ។

(គ) �ច្់រ�ក់និង�ច្់រ�ក់សមមូល

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលរមួមានសច់្របាក់និងសមតុល្យធនាគារ្របាក់បេ��ើេនធនាគារែដលមានកលវសន� 

េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជាងនិងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ីែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពល 

ណាក៏បានេដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម�។

(ឃ) ឥណ�ននិងបុេរ្រប�ន

ឥណទននិងបុេរ្របទន្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងតរងតុល្យករតម្របាក់េដើមដកេចញចំនួនទំងឡាយណាែដល

បានលុបេចលនិងសំវធិានធនេលើឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក់និងជាប់សង្ស័យ ។

(ង) សំវ�ិនធនេលើឥណ�ននិងបុេរ្រប�ន�្រកក់និង�បស់ង្ស័យ

អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជារល់ឥណទន និងបុេរ្របទន្រត�វបានចត់ចំណាត់ 

ថា� ក់េដយេយាងេទតមសមត�ភាពៃនករទូទត់សងរបស់ៃដគូពណិជ�កម� ។ សមត�ភាពៃនករទូទត់សងេនះ 

្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេទតមបទពិេសធន៍ៃនករទូទត់សងពីមុនលក�ខណ� ហិរ��វត�ុរបស់កូនបំណុលអជី

វកម�និងលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគតលទ�ភាពនិងករស�័្រគចិត�សងរបស់កូនបំណុលបរយិាកសហិរ��វត�ុនិងគុ

ណភាពៃនឯកសរែដល្របមូលបាន។

មុនែថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2018 ករេធ�ើសំវធិានធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យ្រត�វបាន

គណនាដូចខងេ្រកម ៖



៣៥

សខធនាគារ បានអនុវត�ករេធ�ើចំណាត់ថា� ក់ឥណទន និងសំវធិានធន ែដលត្រម�វេដយ្របកស របស់ 

ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា េលខធ 7-017-344 ្រប.ក ចុះៃថ�ទី 1 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2017 និង សរចរែណនំាេលខ               

ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ          ចុះៃថ�ទី 16 ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2018 ស�ីពី “ចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យឥណទន និង 

សំវធិានធនេលើអីុមែភរមិន” ស្រមាប់ធនាគារ និង ្រគឹះស� នហិរ��វត�ុ ។ ឥណទននិង បុេរ្របទនផលិតផល 

ហិរ��វត�ុេផ្សងៗ និង កិច�សន្យោហិរ��វត�ុ         េ្រកតរងតុល្យករ្រត�វបានែបងែចកជា្របំាថា� ក់េហើយ្រត�វ 

កត់្រតសំវធិានធនអ�ស័យេទតមចំណាត់ថា� ក់ របស់វេដយមិនគិតដល់្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានដក់ 

ជាវត�ុប�� ំ (េលើកែលងែតសច់្របាក់) លុះ្រតែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតែដលចង�ុលបង� ញពីស� នភាព      

អ្រកក់ជាងេនះ ។ 

ករផា� ស់ប�ូរនូវចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យឥណទន និងសំវធិានធនេលើអីុមែភរមិន្រត�វបានអនុវត�េដយេ្របើ             

វធីិស�ស�អនុវត�េទមុខេហើយករ ផា� ស់ប�ូរេនះគា� នករប៉ះពល់ខ� ំងេទេលើករេធ�ើវធិានធនេលើឥណទន 

និងបុេរ្របទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

ក៏េ្រពះភាគេ្រចើនឥណទន និងបុេរ្របទន្រត�វបានចំណាត់ថា� ក់ជាឥណទនធម�ត/ស�ង់ដរ។

ឥណទនមិនអចទរបាន ឬចំែណកៃនឥណទនែដលបានចត់ថា� ក់ជាឥណទនអ្រកក់ នឹង្រត�វលុប បំបាត់ 

បនា� ប់ពីមានករគិតគូរេទេលើតៃម�លក់បានៃន្រទព្យប�� ំ េហើយ្របសិនេបើេនេពលែដលអ�ក្រគប់្រគងវនិិច�័យ    

េឃើញថា ពំុមានសង្ឃឹមនឹងទរបាននូវឥណទនទំងេនាះមកវញិេទ ។ ករ្របមូលមកវញិនូវឥណទននិង 

បុេរ្របទនែដលបានលុបបំបាត់េចល និងករប��ូ លមកវញិនូវសំវធិានធន      ពីមុន្រត�វបានបង� ញដច់ 

េដយែឡករមួជាមួយនឹងករែ្រប្រប�លសុទ�ៃនសំវធិានធនេលើឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យក�ុង របាយករណ៍ 

លទ�ផល ។ 

របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

ចំណាត់ថា� ក់

(ង) សំវ�ិនធនេលើឥណ�ន និងបុេរ្រប�ន�្រកក់ និង�បស់ង្ស័យ (ត)

ចប់ពីែថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2018 ករេធ�ើសំវធិានធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ 

និងជាប់សង្ស័យ្រត�វបានែកែ្របដូចខងេ្រកម៖

ឥណទនរយៈេពលខ�ី ( តិចជាងឬេស�ើ 1 ឆា� ំ)

ឥណទនរយៈេពលែវង ( េលើសពី 1 ឆា� ំ)

≤ 14 ៃថ�

15 ៃថ�ដល់ 30 ៃថ�

31 ៃថ�ដល់ 60 ៃថ�

61 ៃថ�ដល់90 ៃថ�

≥91 ៃថ�

1%

3%

20%

50%

100%

ឥណទនធម�ត/ស�ង់ដ

ឥណទនឃា� ំេមើល

ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរ

ឥណទនជាប់សង្ស័យ

ឥណទនបាត់បង់

<30 ៃថ�

≥30 ៃថ�ដល់89ៃថ�

≥90 ៃថ�ដល់179ៃថ�

≥180 ៃថ�ដល់359ៃថ�

≥360ៃថ�ឬេលើស

1%

3%

20%

50%

100%

ចំនួនៃថ�ែដលហួសកលកំណត់សង អ្រតសំវធិានធន

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៣៦

េ្រគ�ងសង� រមឹនិងបរកិ� រ

បរកិ� រកំុព្ូយទ័រ

យានយន�

3 - 5ឆា� ំ

3 ឆា� ំ

5 ឆា� ំ

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

ករ្របាក់ព្ួយរទុកតំណាងឲ្យករ្របាក់េលើឥណទននិងបុេរ្របទនមិនដំេណើ រករែដលករកត់្រតជាចំណូល

្រត�វបានព្ួយរទុករហូតដល់វ្រត�វទទួលស� ល់ជាចំណូលពិត្របាកដតមមូលដ� នសច់្របាក់។

ករ្របាក់ព្ួយរទុក្រត�វបានកត់្រតជាករដកេចញពីករ្របាក់្រត�វទទួល ។

េនក�ុងដំេណើ រករអជីវកម�ធម�ត សខធនាគារ ចុះកិច�សន្យោែដលពក់ព័ន�នឹងឥណទនេផ្សងៗ រមួមាន        

ករសន្យោផ�ល់ឥណទន លិខិតឥណទន និងលិខិតធានាធនាគារេផ្សងៗ ។  េគាលករណ៍គណេនយ្យ               

និងសំវធិានធន ្រត�វបានអនុវត�េទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ7-017-344 ្រប.ក និង 

សរចរែណនំាេលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ក�ុងកំណត់សំគាល់ 3 (ង) ខងេលើ ។ 

សំវធិានធនកិច�សន្យោេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានបង� ញក�ុងខ�ង់ដច់េដយែឡកមួយក�ុងតរងតុល្យករ ។

(ឆ) �រ្រ�ក់ព្ួយរទុក

(ច) �រសន��ក់ពន័�នឹង ឥណ�នេផ្សងៗ

្របាក់បេ��ើនិង្របាក់តម�ល់េនធនាគារនានានិងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើមដក

សំវធិានធនខតបង់។

(ជ) ្រ�ក់បេ��ើនិង្រ�ក់តម�លេ់�ធ��រ��និងេ�ធ��រ�តិៃនកម�ុ�

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ្រត�វបានកត់្រតេទតមតៃម�េដើមដកសំវធិានធនខតបង់។

(ឈ) ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្របាក់បេ��ើតម�ល់តមច្បោប់្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា�សបតមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយៃនេដើមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារ 

និង្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

(ញ) ្រ�ក់បេ��ើតម�ល�់មច�ប់

ែផ�កៃន្រទព្យនិងបរកិ� រ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើមដករលំស់បង�រ និង ករខតបង់េលើឱនភាពតៃម�បង�រ 

្របសិនេបើមាន។េនេពលែដលធាតុៃន្រទព្យនិងបរកិ� រមានអយុកលេ្របើ្របាស់ខុសៗគា� ធាតុទំងេនាះ្រត�វ

បានចត់ទុកជាែផ�កេផ្សងគា� របស់្រទព្យនិងបរកិ� រ។

រលំស់េលើ្រទព្យនិងបរកិ� រ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេដយែផ�កេលើមូល 

ដ� នរលំស់េថរៃនអយុកលៃនករេ្របើ្របាស់ែដលមានអ្រតរលំស់្របចំឆា� ំដូចខងេ្រកម៖

 (ដ) ្រទព្យនិងបរ�ិ� រ
(i)

(ii)

រលំស់េលើ្រទព្យនិងបរកិ� រ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេដយែផ�កេលើមូល 

ដ� នរលំស់េថរៃនអយុកលៃនករេ្របើ្របាស់ែដលមានអ្រតរលំស់្របចំឆា� ំដូចខងេ្រកម៖

(ii)

ករចំណាយបន�បនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យនិងបរកិ� រែដលបានទទួលស� ល់រចួមកេហើយ

្រត�វបានបូកប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ្របសិនេបើអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�

នាេពលអនាគតដល់សខធនាគារេលើសពីស�ង់ដរេដើម ។ រល់ករចំណាយបន�បនា� ប់េផ្សងេទៀត្រត�វបាន 

ទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលបានេកើតេឡើង។

(iii)

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៣៧របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត)

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានវយតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ េដើម្បីកំណត់ថាេតើមានភស�ុតង 

ណាមួយែដលបង� ញថា្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម�។ ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វចត់ 

ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�្របសិនេបើមានេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទ�ិពល ជាអវជិ�មានេលើលំហូរទឹក 

្របាក់ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគតដល់្រទព្យសកម�េនាះ។ ករណីេនះមិន្រត�វបានេ្របើស្រមាប់ឥណទននិង 

បុេរ្របទនផ�ល់ដល់អតិថិជនេនាះេទ េដយវ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយ 

ែឡកេនក�ុងកំណត់សំគាល់ 3 (ង)  ។

ករខតបង់េលើឱនភាពៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានគណនាេលើភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាង និងលំហូរ 

ទឹក្របាក់រពឹំងនឹងទទួលបាននាេពលអនាគតេដយេធ�ើករប��ុ ះតៃម�តមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ រល់ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទលសរវន�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យឱនភាពៃនតៃម�តមមូលដ� នេទល។្រទព្យសកម�េន

សល់្រត�វបានវយតៃម�ជាក�� ប់ក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម�ែដលមានហនិភ័យឥណទន�សេដៀងគា�  ។

ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។ ករខតបង់េលើឱន 

ភាពៃនតៃម�្រត�វដកេចញ្របសិនេបើមាន្រពឹត�ិករណ៍េកើតេឡើងេ្រកយពីករ ទទួលស� ល់ករខតបង់េលើឱន 

ភាពៃនតៃម�ត្រម�វឲ្យដកេចញ។

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់សខធនាគារ្រត�វបាន ្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិេនរល់កល 

បរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗេដើម្បីកំណត់ថាេតើមានស�� ណណាមួយែដលបង� ញថា្រទព្យសកម�ទំងេនាះ

មានឱនភាពៃនតៃម�។្របសិនេបើមានស�� ណេនាះេកើតេឡើង ករប៉ាន់ស� នេលើតៃម�ែដលអច្របមូលបាន 

វញិរបស់្រទព្យសកម�្រត�វបានេធ�ើេឡើង ។

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានៃន្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�ើតសច់្របាក់គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវងតៃម� 

េ្របើ្របាស់និងតៃម�ទីផ្សោរដកចំណាយេដើម្បីលក់េចញ ។ ក�ុងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េ្របើ្របាស់លំហូរទឹក្របាក់ 

រពឹំងថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត្រត�វបានប��ុ ះេទតៃម�បច�ុប្បន�េដយេ្របើអ្រតករ្របាក់មុនបង់ពន�ែដល

ឆ�ុះប�� ំងទីផ្សោរបច�ុប្បន�េលើតៃម�េពលេវលៃនសច់្របាក់ និងហនិភ័យជាក់លក់ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំង 

េនាះ។ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេលើឱនភាពៃនតៃម�្រទព្យសកម�្រត�វបានដក់ប��ូ លគា� ជា្រក�ម

ែដលអចបេង�ើតសច់្របាក់បានតូចបំផុតពីករបន�ករ េ្របើ្របាស់េដយមិនពឹងែផ�កខ� ំងេលើលំហូរទឹក្របាក់ 

ៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតឬ្រក�ម្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតេហកត់ថា (“ឯកតបេង�ើតសច់្របាក់”) ។ ករខតបង់ 

េលើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបើតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មួយ ឬឯកតបេង�ើតសច់្របាក់ 

មានចំនួនេលើសពីតៃម�ែដលអច្របមូលមកបានវញិ ។ ករខតបង់េលើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់ 

េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល ។

(ឋ) ឱន�ពៃនតៃម�

(ដ) ្រទព្យ និងបរ�ិ� រ (ត)

i  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ

ii / ្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ

ចំេណញឬខតពីករឈប់េ្របើឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យនិងបរកិ� រណាមួយ្រត�វបានកំណត់េដយភាពខុស 

គា� រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះេហើយ្រត�វបាន ទទួលស� ល់េនក�ុង           

របាយករណ៍លទ�ផលនាៃថ�ឈប់េ្របើឬលក់េចញ ។

្រទព្យនិងបរកិ� រែដលបានដករលំស់អស់េហើយ្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរហូតដល់ៃថ�ែដល 

្រទព្យនិងបរកិ� រទំងេនាះ្រត�វបានលក់េចញឬលុបបំបាត់េចល ។

(iv)

(v)

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៣៨

្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជននិងធនាគារេផ្សងៗ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើម ។

(ឌ) ្រ�ក់បេ��ើរបស់អតិថិជននិងធ��រេផ្សងៗ

្របាក់កម�ី្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើម ។

(ឍ) ្រ�ក់កម�ី

បំណុលបនា� ប់បន្សំ្រត�វបានចត់ទុកជាែផ�កមួយៃនមូលធនរបស់សខធាគារេហើយ្រត�វបានប��ូ លេនក�ុង

ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធនាគារនិង្រត�វទទួលស� ល់តមតៃម�េដើម។

(ណ) បំណុលប�� បប់ន្សំ

បំណុលេផ្សងៗ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដើម ។

(ត) បំណុលេផ្សងៗ

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងតរងតុល្យករេនេពលែដលសខធនាគារមានកតព�កិច�តមផ�ូវ

ច្បោប់ឬកតព�កិច�្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន�ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងផុតេទេហើយមានលទ�ភាព 

ែដលត្រម�វឲ្យមានលំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច�េនាះ ។ ្របសិនេបើផល 

ប៉ះពល់មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន្រត�វបានកំណត់េដយករប��ុ ះតៃម�លំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងថា 

នឹងទទួលបាននាេពលអនាគតតមអ្រតមុនបង់ពន� េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីករប៉ាន់ស� នទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃន 

តៃម�េពលេវលៃន្របាក់កសនិងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុលទំងេនាះ។

(ថ) សំវ�ិនធន

ចំណូលករ្របាក់ពីឥណទននិងបុេរ្របទនដំេណើ រករ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយែផ�កេលើមូលដ� នបង�រជា

េរៀងរល់ៃថ�។េនេពលែដលគណនី្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាឥណទន មិនដំេណើ រករេនាះករ្របាក់នឹង្រត�វព្ួយរ 

ទុកលុះ្រតែតវទទួលបានជាសច់្របាក់សុទ� ។

(ទ) �រទទួល�� ល្់រ�ក់ចំណូល

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៣៩

•  កៃ្រមេលើករចត់ែចងផ�ល់ឥណទននិងកៃ្រមេជើងសរេលើេសវកម� និងឥណទនែដលបានផ�ល់េទឲ្យ

 អតិថិជន្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលេសវកម�និងឥណទន។

•  កៃ្រមេលើកិច�សន្យោ និងកៃ្រមករធានាេលើេសវកម�េផ្សងៗ និង ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនានាែដលផ�ល់ឲ្យ

 អតិថិជន្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណូលេនេពល្របតិបត�ិករេកើតេឡើង។

• កៃ្រមេសវកម�និងកៃ្រមរត់ករ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលេសវកម�្រត�វបានបំេពញ។

របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

ចំណាយេលើករ្របាក់េទេលើ្របាក់បេ��ើ្រត�វបានទទួលស� ល់តមមូលដ� នបង�រជាេរៀងរល់ៃថ� ។

(ធ) ចំ�យេលើ�រ្រ�ក់

(ទ) �រទទួល�� ល្់រ�ក់ចំណូល (ត)

អត�្របេយាជន៍និេយាជិត ្រត�វបានកត់្រតជាចំណាយេនេពលនិេយាជិតផ�ល់េសវដល់សខធនាគារ ។ 

បំណុល្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�រពឹំងទុកថានឹងទូទត់ ្របសិនសខធនាគារមានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ឬ 

្របេយាលជាមួយនិេយាជិតក�ុងករផ�ល់្របាក់ឈ�ួល េទបុគ�លិកេ្រកយបានបំេពញេសវនានាេហើយ កតព�កិច� 

េនាះ អច្រត�វបានប៉ាន់្របមាណេដយទុកចិត� ។

(ន) អត�្របេ�ជនន៍ិេ�ជិត

ៃថ�ឈ�ួលែដល្រត�វទូទត់ េលើភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ្រត�វបានទទួលស� ល់ ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលតម 

វធីិស�ស�រលំស់េថរេទតមេថរេវលៃនភតិសន្យោ ។ ករសន្យោភតិសន្យោមិន្រត�វបានទទួលស� ល់ជា           

បំណុលេទរហូតដល់េពលែដលសខធនាគារមានកតព�កិច�្រត�វទូទត់។

(ប) ភតិសន�្របតិបត�ិ

ពន�េលើ្របាក់ចំេណញឬខតក�ុងករយិបរេិច�ទរមួមានពន�េលើ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំនិងពន�ពន្យោររ។ពន�េលើ

្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេលើកែលងែតក�ុងករណីែដលវ

ទក់ទងេទនឹងសមាសធាតុែដល្រត�វទទួលស� ល់ជាែផ�កមួយៃនមូលធនក�ុងករណីេនះវក៏្រត�វបានកំណត់

បង� ញជាែផ�កមួយៃនមូលធនផងែដរ។

ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំគឺជាពន�ែដលរពឹំងទុក ថា្រត�វបង់េទេលើ្របាក់ចំេណញជាប់ពន�ក�ុងករយិ 

បរេិច�ទេដយេ្របើអ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអទិ៍នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ជាមួយនឹង 

និយ័តភាពណាមួយេទេលើពន�្រត�វបង់ពីឆា� ំមុនៗ។

ពន�ពន្យោររ្រត�វបានកត់្រតតមវធីិស�ស�តរងតុល្យករ េទេលើភាពលំេអៀងជាបេណា� ះអសន�រវងតៃម� 

េយាងៃន្រទព្យសកម�និងបំណុលក�ុងេគាលបំណងៃនករេធ�ើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុនិងតៃម�េយាងេ្របើស្រមាប់

ករគិតពន�។តៃម�ៃន្របាក់ពន�ពន្យោររែដលបានកំណត់េនាះគឺែផ�កេលើលក�ណៈៃនករេជឿជាក់នឹងទទួលបាន

ឬករទូទត់ែដលនឹងេកើតេឡើងរវងតៃម�សុទ�ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេដយេ្របើអ្រតពន�កំណត់េននា   

កលបរេិច�ទរយករណ៍ ។

(ផ) ពន�េលើ្រ�ក់ចំេណញ

ចំណូលពីសកម�ភាពេផ្សងៗរបស់សខធនាគារ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយេ្របើ្របាស់មូលដ� នដូចខងេ្រកម៖

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤០

(ព) សម�ន័��តិ

(ផ) ពន�េលើ្រ�កច់េំណញ (ត)

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបានទទួលស� ល់ែតក�ុងករណីអចនឹងេកើតមានេឡើងេទេលើ្របាក់ចំេណញជាប់ 

ពន�នាេពលអនាគតែដលអចេ្របើ្របាស់ជាមួយនឹង្រទព្យសកម� ។ ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបាន 

កត់បន�យក�ុងករណីែដលវមិនអចេកើតេឡើងនូវអត�្របេយាជន៍ៃនពន�ែដលពក់ព័ន�ែដលអចនឹងេ្របើ្របាស់ 

បាន។

ភាគីែដល្រត�វបានចត់ទុកជាសម�័ន�ញាតិរបស់សខធនាគារ ្របសិនេបើភាគីេនាះមានលទ�ភាព្រគប់្រគង 

េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលេលើភាគីមួយេទៀត ឬមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំងេទេលើភាគីេនះក�ុងករេធ�ើេសចក�ី 

សេ្រមចេលើែផ�កហិរ��វត�ុនិង្របតិបត�ិករឬប��� សមកវញិ ។ ដូចគា� េនះែដរ្របសិនេបើសខធនាគារនិង 

ភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយឬក៏មានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំង ។ សម�័ន�ញាតិអចជារបូវន�បុគ�លឬ 

នីតិបុគ�ល និងរមួប��ូ លនូវរបូវន័�បុគ�លណាមា� ក់ៃនសមាជិក្រគ�សរែដលជិតស�ិទ�ក៏្រត�វបានចត់ទុកជា 

សម�័ន�ញាតិែដរ ។ េនេ្រកមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ��វត�ុនិយមន័យរបស់សម�័ន�ញាតិគឺជាភា 

គីែដលកន់កប់េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលយ៉ាងតិច 10% ៃនេដើមទុនឬសិទ�ិេបាះេឆា� ត្រពមទំងរបូវន�បុគ�ល 

ណាមា� ក់ែដលរមួចំែណកក�ុងករអភិបាលករដឹកនំាករ្រគប់្រគងឬករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ សខធនាគារ។

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ។ ករប�ូររបិូយប័ណ�ពី្របាក់ដុល� រអេមរកិ 

េទជា្របាក់េរៀល្រត�វបានេធ�ើេឡើង េដើម្បីអនុវត�េទតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពក់ 

ព័ន�នឹងករេរៀបចំនិងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ ហិរ��វត�ុេដយេ្របើអ្រតប�ូរ្របាក់ជាផ�ូវករ 

្របកសេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជានាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូឆា� ំ 2018ែដល 1 ដុល� រអេមរកិេស�ើនឹង 4,018េរៀល 

(2017 ៖4,037) ។ តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះគឺមិន្រត�វបានយកមកបក�សយថាតួេលខ្របាក់ដុល� រអេមរកិ 

្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល ឬនឹង្រត�វបានប�ូរជា្របាក់េរៀលនាេពល អនាគតតម អ្រតប�ូរ្របាក់េនះឬអ្រត 

ប�ូរ្របាក់ េផ្សងេទៀតេនាះេឡើយ។

4. ករប�ូររបូិយប័ណ� ពីដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤១របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

េយាងតម្របកសេលខធ 7-01-136 ្រប.កចុះៃថ�ទី 15 ែខតុលឆា� ំ 2001 ស�ីពី្របាក់តម�ល់ធានាេលើេដើមទុន 

ត្រម�វឲ្យធនាគារទំងឡាយតម�ល់្របាក់ចំនួន 10% ៃនេដើមទុនបានបង់ ។ ្របាក់តម�ល់េនះនឹង្រត�វបង�ិលជូន 

សខធនាគារវញិេនេពលធនាគារស�័្រគចិត�ប�� ប់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេហើយ

្របាក់តម�ល់េនះមិនស្រមាប់េ្របើក�ុង ្របតិបត�ិករ្របចំៃថ�របស់ សខធនាគារេទ ។ ្របាក់តម�ល់េនះទទួល 

បានអ្រតករ្របាក់ចប់ពី0.46% េទ 0.62% (2017៖ចប់ពី0.32% េទ 0.36%) ក�ុងមួយឆា� ំ។

(ក) ្រ�ក់តម�ល�់�េលើេដើមទុន

(ខ)        ្រ�ក់ប្រម�ង�តព�កិច�

បំណុលបនា� ប់បន្សំតំណាងឲ្យ្របាក់កម�ីពីធនាគារ Industrial and Commercial Bank of China Limited 

ែដលជាករយិាល័យកណា� ល។បំណុលបនា� ប់បន្សំគា� នវត�ុប�� ំមានករ្របាក់េនអ្រត LIBOR គិតេលើ 

មូលដ� ន 6ែខបូក 130ចំណុចេហើយ្រត�វដល់កលវសន�េនក�ុងឆា� ំ 2024 ។ បំណុលបនា� ប់បន្សំេនះ្រត�វបាន 

អនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនៃថ�ទី 17 ែខមករឆា� ំ 2014 ។ 

ទុនប្រម�ងកតព�កិច�គឺជាទុនប្រម�ងអប្បបរមាែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត 8% ចំេពះ្របាក់េរៀល និ12.50% 

ចំេពះរបិូយប័ណ�េផ្សងៗៃន្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជន្របាក់បេ��ើរបស់ធនាគារអនិវសនជន និង ្របាក់បេ��ើ 

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុនិង្របាក់កម�ីអនិវសនជន ។ េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ                

ធ7-018-282 ្រប.ក. ចុះៃថ�ទី 29ែខសីហឆា� ំ 2018ស�ីពីកររក្សោទុនប្រម�ងកតព�កិច�មិនមានករ្របាក់េទ។

្របាក់បេ��ើមានកលកំណត់មានកលវសន�តិចជា3 ែខនិងទទួលបានករ្របាក់តមអ្រត្របាក់ក�ុងចេនា� ះពី

0.76% ដល់0.92%  ស្រមាប់្របាក់តម�ល់ជា្របាក់ដុល� រអេមរកិនិង0.92% ស្រមាប់្របាក់េរៀល)2017៖្របាក់ 

ដុល� រពី 0.66% ដល់1.01%, ្របាក់េរៀល 0.75%)ក�ុងមួយឆា� ំ។

6. បំណុលបនា� ប់បន្ស ំ

5. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤២ 

(ក) សំវ�ិនធនស្រ�បព់ន�េលើ្រ�ក់ចំេណញ

អនុេលមេទតមច្បោប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា សខធនាគារមានកតព�កិច�បង់ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ 

េដយគណនាតមអ្រត 20% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន�េបើវមិនទបជាងពន�អប្បបរមាែដលគណនាតម 

អ្រត 1% ៃន្របាក់ចំណូលសរបុេនាះេទ។

7. ពន�េលើ្របាក់ចំេណញ

(ខ) ចំ�យពន�េលើ្រ�ក់ចំេណញ

8. បំណុលេផ្សងៗ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៣ របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

េដើមទុនរបស់ករយិាល័យ កណា� លតំណាងឲ្យេដើមទុនែដលបានបង់េដយធនាគារ Industrial and       

Commercial Bank of China Limited ែដលជាធនាគាររដ�របស់្របេទសចិននិងែដលជាធនាគារ េមធំបំផុត 

ផងែដរ ។ 

េដើមទុនរបស់សខធនាគារ្រត�វបានកន់កប់ ក�ុងទ្រមង់ជាេដើមទុនរបស់ករយិាល័យកណា� ល ។

9.  េដើមទុនរបសក់រយិាលយ័កណា� ល

10. ចំណូលពីករ្របាក់

11.  ចំណាយករ្របាក់

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៤

12. សច់្របាក់សទុ�ទទួលបានពី /(េ្របើក�ងុ) សកម�ភាព្របតិបត�ិករ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៥របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

13. សច់្របាក់និងសច់្របាក់សមមូល

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៦

សខធនាគារបានបេង�ើតេគាលករណ៍ហនិភ័យឥណទនស�ូល (Core Credit Risk Policy) េដើម្បី្រគប់្រគង 

ហនិភ័យរបស់សខធនាគារ ។ ករបន�ឥណទន្រត�វបានចត់ែចងេដយកម�វធីិឥណទនែដលបានេរៀប 

ចំគេ្រមាងស្រមាប់ផលិតផល ឬសំេពៀតឥណទនពិេសសរប់ទំងទីផ្សោរេគាលេដកលកំណត់ និង 

លក�ខណ� ឯកសរសំអងនិងនីតីវធីិេនេ្រកមផលិតផលឥណទនែដលនឹង្រត�វបានវស់ែវងនិងផ�ល់ឲ្យ  ។

សខធនាគារបានែបងែចកមុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វយ៉ាងច្បោស់លស់រវងអ�កេស�ើសំុឥណទនអ�ក 

វយតៃម�ឥណទននិងអ�កអនុម័តឥណទន ។

(i) �រ�ស់ែវង�និភយ័ឥណ�ន

សខធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករនិងផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទនជូនអតិថិជនជាបុគ�ល ឬសហ្រគាសេនក�ុង 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ សខធនាគារ្រគប់្រគងក្រមិតនិង្រត�តពិនិត្យករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យឥណទន 

េនេពលែដលពួកេគរកេឃើញ ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានកំណត់និយមន័យហនិភ័យធំថាជាហនិភ័យ 

ឥណទនទូេទចំេពះអ�កទទួល ផលជាឯកត�បុគ�លែដលេលើសពី10%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ សខធនាគារ ។

េយាងតមលក�ខណ� ៃន្របកសេលខធ7-06-226 ្រប.ករបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សខធនាគារចំបាច់ 

្រត�វរក្សោ្រគប់េពលេវលនូវអនុបាតអតិបរមាចំនួន 20% រវងហនិភ័យ ឥណទនទូេទរបស់សខធនាគារ 

េធៀបនឹងអ�កទទួលផលឯកត�ជនណាមួយនិងមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធនាគារ ។ ហនិភ័យឥណទន 

ធំៗសរបុមិន្រត�វេលើសពី300%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់សខធនាគារេទ។

សខធនាគារេ្របើ្របាស់េគាលករណ៍និងករអនុវត�ជាេ្រចើេដើម្បីកត់បន�យហនិភ័យឥណទនក�ុងេនាះេគាល

ករណ៍ជា្របៃពណីគឺករដក់ធានាជាវត�ុប�� ំេលើឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិជនែដលជាទូេទសខ 

ធនាគារអនុវត�េគាលករណ៍ែណនំាស�ីពីករ ទទួលយកបាននូវចំណាត់ថា� ក់ជាក់លក់ៃនវត�ុប�� ំ ឬករ 

កត់បន�យហនិភ័យឥណទន ។ ្របេភទៃនវត�ុប�� ំសំខន់ៗេដើម្បីធានាឥណទន និងបុេរ្របទនអតិថិ 

ជនមានដូចជា៖

(ii) ក្រមិត�និភយ័និង�រ្រគប្់រគង�និភយ័

(ក) �និភយ័ឥណ�ន

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៧

• វត�ុប�� ំេលើ្រទព្យសម្បត�ិស្រមាប់តំងទីលំេន(មានដីធ�ីអគារនិង្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងៗ)

• បន�ុកេផ្សងៗេលើ្រទព្យសកម�ក�ុងអជីវកម�ដូចជាដីធ�ីនិងអគារនិង

• សច់្របាក់ក�ុងទ្រមង់ជា្របាក់បេ��ើក្រមិតទុក។ 

របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

(iii) �រ្របឈមនឹង�នភិយ័ឥណ�ន

(ii) ក្រមិត�នភិយ័ នងិ�រ្រគប្់រគង�នភិយ័ (ត)

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ក) �និភយ័ឥណ�ន (ត)

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៨

ឥណ�ននិងបុេរ្រប�ន�តបង់

មិនហួូស�លកំណត ់និងមិន�តបង់

ហួូស�លកំណត ់និងមិន�តបង់

(iii) �រ្របឈមនិង�នភិយ័ឥណ�ន (ត)

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ក) �និភយ័ឥណ�ន (ត)

ឥណទនអតិថិជនែដលមិនហួសកលកំណត់និងខតបង់គឺជាឥណទនែដលមានគុណភាពល�ែដលគា� ន

បទពិេសធន៍ខតបង់ ។ ឥណទនទំងអស់េនះមានវត�ុប�� ំេហើយអ�ក្រគប់្រគងយល់េឃើញថានិនា� ករៃន 

ករខតបង់គឺមានក្រមិតទប ។

ឥណទនហួសកលកំណត់ដល់ឃា� ំេមើល និងបានចត់ទុកថាខតបង់ លុះ្រតែតមានព័ត៌មានេផ្សងែដល     

ចង�ុលបង� ញពីស� នភាពផ�ុយគា� េនះ  ។

ឥណទននិងបុេរ្របទនខតបង់គឺជាឥណទននិងបុេរ្របទនែដលសខធនាគារកំណត់និងរពឹំងថាមិនអច

្របមូលបានមកវញិនូវ្របាក់េដើម និងករ្របាក់េទតមកិច�សន្យោខ�ីឥណទននិងបុេរ្របទន ។ អនុេលម 

តមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសំវធិានធនេលើឥណទននិងបុេរ្របទន្រត�វបានេឡើង

ស្រមាប់ឥណទនហួសកលកំណត់េលើសពី89ៃថ� ។ សំវធិានធនអប្បបរមា្រត�វបានេធ�ើេឡើងេទតមករ 

ចត់ថា� ក់របស់ឥណទននីមួយៗេលើកែលងែតមានព័ត៌មានេផ្សងេទៀតអចប�� ក់ពីលទ�ភាពៃនករទូទត់

សងរបស់អ�កខ�ី។

ឥណ�នេរៀបចេំឡើងវញិ
ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិគឺជាឥណទនែដលមានករផា� ស់ប�ូរកិច�សន្យោ ទូទត់សងេដយសរែតអ�កខ�ីជួប 

ផលលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ និងមិនមានលទ�ភាពទូទត់សងតមកិច�សន្យោេដើម ។ ឥណទនែដលនឹង្រត�វ 

េរៀបចំេឡើងវញិ ្រត�វវភិាគេលើមូលដ� នទិសេដអជីវកម� និងសមត�ភាពសង្របាក់របស់អ�កខ�ីេទតមករ 

ព្យោករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ថ�ីែដល�សបតមស� នភាពទីផ្សោរ និងបច�ុប្បន�កម�ៃនទស្សនៈវស័ិយអជីវកម�េដយ 

ែផ�កេលើសម�តិកម�ជាក់ែស�ងនិង្រប�ង្របយ័ត� ។

បនា� ប់ពីឥណទន្រត�វបានេរៀបចំេឡើងវញិឥណទនេនាះ្រត�វរក្សោចំណាត់ថា� ក់ ដូចេដើមេដយមិនគិតពី 

ដំេណើ រករល�បនា� ប់ពីករេរៀបចំជាថ�ីេឡើយ ។ ករចត់ថា� ក់េនះមិន្រត�វឲ្យល�ជាងមុនេឡើយលុះ្រតែតករ 

្របាក់និង្របាក់េដើម្រត�វបានសងមកវញិក�ុងអំឡុងបី្រគាសងរលំស់និងក�ុងរយៈេពលមិនតិចជាងបីែខ ។

េ�លនេ��យលុបេ�លនូវឥណ�ននងិបុេរ្រប�ន
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សខធនាគារ្រត�វលុបឥណទន និងបុេរ 

្របទនឬមួយែផ�កៃនឥណទនេចញពីតរងតុល្យកររបស់ខ�ួន េនេពលែដលសខធនាគារបាត់សិទ�ិតម 

កិច�សន្យោ្រគប់្រគងេលើឥណទនឬេនេពលែដលេឃើញថាឥណទនមួយែផ�ក ឬទំងមូលមិនអច្របមូល 

វញិបានឬគា� នសង្ឃឹមថាឥណទនេនះអច្របមូលបានមកវញិេទ ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៤៩របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

(i) �និភយ័�រប�ូររូបបិណ័�

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ក) �និភយ័ឥណ�ន

(ខ) �និភយ័ទីផ�រ

�រវ�ិគេលើរេំ�ច

្រទព្យប�� ំ
ក�ុងករយិបរេិច�ទេនះសខធនាគារមិនមានកររបឹអូស្រទព្យប�� ំណាមួយេឡើយ ។

សខធនាគារមានហនិភ័យទីផ្សោរែដលជាហនិភ័យែដលមានករែ្រប្រប�លេទេលើតៃម�សម�សប ឬ លំហូរ 

ទឹក្របាក់នាេពលអនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយបណា� លមកពីករែ្រប្រប�លៃនតៃម�ទីផ្សោរ ។

ហនិភ័យទីផ្សោរគឺជាហនិភ័យៃនករខតបង់េកើតពីករែ្រប្រប�លមិនអំេណាយផលេនក�ុងក្រមិតតៃម�ឬអ្រត

ទីផ្សោរែដលមានសមាសធាតុសំខន់ពីរគឺហនិភ័យរបិូយប័ណ�បរេទសនិងហនិភ័យអ្រតករ្របាក់។

សខធនាគារមិនមានឧបករណ៍ហិរ��វត�ុអ�ីេផ្សងេ្រកពីកិច�សន្យោប�ូររបិូយ័បណ� និងករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ 

្របាក់ (interest rate swaps) េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនេនាះេទ។

ហនិភ័យករប�ូររបិូប័ណ�េកើតពី្របតិបត�ិករពណិជ�កម�នាេពលអនាគត្រទព្យសកម�និងបំណុលែដលបានកត់

្រតជារបិូយប័ណ�មួយែដលមិនែមនជារបិូយប័ណ�មុខងររបស់សខធនាគារ។

េនៃថ�តរងតុល្យករសមតុល្យ្រទព្យសកម�និងបំណុលែដលជារបិូយប័ណ�េផ្សងេទៀតេ្រកពីដុល� រអេមរកិ 

មិនមានចំនួនេ្រចើនេនាះេទ ។ ដូចេនះករវភិាគរបិូយប័ណ�បរេទសមិន្រត�វបានបង� ញេឡើយ។

ភាព្របហក់្របែហលសម�សបស្រមាប់ករព្រងឹង( ភាពេខ្សោយ) ៃន្របាក់េរៀលេធៀបនឹង្របាក់ដុល� រអេមរកិ 

ឬ្របាក់យ៉ន់អចមានផលប៉ះពល់ដល់ករកំណត់តៃម�ៃនឧបករណ៍ហរ�ិ�វត�ុ រមួប��ូ លតៃម�េនក�ុងតរេ្រក 

តុល្យករ(ជារបិូយប័ណ�បរេទសនិងផលប៉ះពល់ដល់្របាក់ចំេណញ ឬខត ដូចបង� ញខងេ្រកម ។ ក�ុងករ 

វភិាគេនះអេថរេផ្សងៗ្រត�វបានគិតថាមិនមានភាពែ្រប្រប�ល ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥០

(ii) �និភយ័អ្រ��រ្រ�ក់

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ(ត)

(ខ) �និភយ័ទីផ�រ (ត)

ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់គឺសំេដេលើករខតបង់នូវ្របាក់ចំណូលករ្របាក់សុទ�េដយសរែតករែ្រប្រប�លៃន

ក្រមិតអ្រតករ្របាក់និងករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងសមាសភាពៃន្រទព្យសកម�និងបំណុល ។ ហនិភ័យអ្រតករ 

្របាក់្រត�វបានចត់ែចងតមរយៈករ្រត�តពិនិត្យយ៉ាងហ�តចត់េលើចំណូលៃនករបណា� ក់ទុនតៃម�សម�សបតៃម� 

េដើមៃនមូលនិធិនិងតមរយៈករវភិាគគំលតែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់។សក� នុពលៃនករធា� ក់ចុះចំណូលក

រ្របាក់សុទ�បណា� លមកពីករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក់ែដលខុស ្រប្រកតីបាន្រត�តពិនិត្យេដយេធៀបេទ 

នឹងក្រមិតអចទទួលយកបានៃនហនិភ័យ ។

ករវភិាគៃនទំនាក់ទំនងអ្រតករ្របាក់េទនឹង្រទព្យសកម� និងបំណុលរបស់សខធនាគារបានបង� ញដូច 

ខងេ្រកម៖

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥១របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨
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កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥២

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥៣របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

(ii) �និភយ័អ្រ��រ្រ�ក់ (ត)

(i)  ដំេណើ រ�រ្រគប្់រគង�នភិយ័�ច្់រ�ក�់យ�ស�ល

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

(ខ) �និភយ័ទីផ�រ (ត)

�រវ�ិគរេំ�ចតៃម�សម�សប ស្រ�ប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដល�នអ្រ��រ្រ�ក់េថរ
សខធនាគារ មិនបានកត់្រតបំណុលហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរតមតៃម�សម�សបេដយភាព 

លំេអៀង្រត�វបាន ប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍ លទ�ផលេនាះេទេហើយសខធនាគារក៏មិនមានឧបករណ៍ 

ហិរ��វត�ុនាចុងកលបរេិច�ទេនាះែដរ ។ ដូេច�ះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់នាចុងកលបរេិច�ទពំុមានផលប៉ះ 

ពល់ដល់្របាក់ចំ េណញឬខតេនាះេទ។

(គ) �និភយ័�ច្់រ�ក�់យ�ស�ល

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�លគឺជាហនិភ័យែដលសខធនាគារមិនមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�សង

្របាក់តមកលកំណត់សងចំេពះបំណុលហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនែដលអចបណា� លមកពីករដក្របាក់របស់អ�ក

េផ�ើកង�ះសច់្របាក់េដើម្បីឲ្យអតិថិជនខ�ីនិងលំហូរទឹក្របាក់េផ្សងេទៀត។

អ�ក្រគប់្រគងតមដនសច់្របាក់ងយ�ស�លក�ុងតរងតុល្យករ និង្រគប់្រគងករ្របមូលផ�ុំ និងទិន�ន័យ        

បំណុលក៏ដូចជាបែ្រមប្រម�លៃនអ�កេផ�ើ្របាក់ធំៗនិងករព្យោករណ៍ករដក្របាក់របស់ពួកេគ។

(ii)  ដំេណើ រ�ររក្របភពទុន

(iii) លំហូរទកឹ្រ�កអ់នទិស្សន ៍Non-derivative cash flows

្របភពសច់្របាក់ងយ�ស�លចម្បងរបស់សខធនាគារបានមកពីេដើមទុនរបស់ករយិាល័យកណា� ល្របាក់

បេ��ើរបស់ធនាគារេផ្សងៗនិង្របាក់បេ��ើរបស់អតិថិជន ។ អ�ក្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យ្របភពសច់្របាក់ងយ 

�ស�ល្របចំៃថ�យ៉ាងេទៀងទត់តមរយៈករ ្រត�តពិនិត្យេលើកលកំណត់ៃនកលកំណត់ៃន្របាក់បេ��ើមាន 

កលកំណត់និងអ�កេផ�ើ្របាក់សំខន់ៗ ។

តរងខងេ្រកមេនះបង� ញពីលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបង់េ្រកមបំណុល និង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុអនិទស្សន៍       

(non-derivative financial assets and liabilities) េ្របើ្របាស់េដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល 

េដយែផ�កតមកលកំណត់េលើកិច�សន្យោែដលេនសល់គិត្រតឹមកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ ។ ចំនួនែដល 

លត្រតដងក�ុងតរងេនះគឺជាចំនួនលំហូរទឹក្របាក់េន ក�ុងកិច�សន្យោែដលមិនេធ�ើអប្បហេដយែឡកសខ 

ធនាគារ្រគប់្រគងហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�លែដលភា� ប់ជាមួយេដយែផ�កតមលំហូរទឹក្របាក់រពឹំងទុក

េដយមិនអប្បហរ ។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨
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កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥៥របាយករណ៍្របចំឆា� ំ ២០១៨

គ

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨



៥៦

(i) បទប្ប��ត�េិដើមទុន

15. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហរិ��វត�ុ (ត)

16. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��ត�ុ

(ឃ) �រ្រគប្់រគងេដើមទុន

ចក�ុវស័ិយរបស់សខធនាគារក�ុងករ្រគប់្រគងេដើមទុនមានន័យទូលំទូលយជាង “មូលធន”  ែដលបង� ញ 

ក�ុងតរងតុល្យករ។ករ្រគប់្រគងេដើមទុនមានដូចខងេ្រកម៖

• អនុេលមតមត្រម�វករេដើមទុនែដលកំណត់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

• ករពរលទ�ភាពរបស់សខធនាគារេដើម្បីបន�និរន�រភាពអជីវកម� ដូចេនះសខធនាគារអចបន� 

ផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់ភាគទុនិកនិងអត�្របេយាជន៍របស់ភាគីែដលពក់ព័ន�នឹង សខធនាគារនិង

• រក្សោមូលដ� នេដើមទុនរងឹមំាេដើម្បីគំា្រទដល់ករអភិវឌ្ឍន៍អជីវកម� ។

េគាលនេយាបាយរបស់សខធនាគារគឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ� នេដើមទុនរងឹមំាេដើម្បីរក្សោនូវទំនុកចិត�ទីផ្សោរ

និងេដើម្បីធានាេស�រភាពៃនករអភិវឌ្ឍន៍យូរអែង�ងរបស់អជីវកម� ។ ផលប៉ះពល់េលើក្រមិតេដើមទុនេលើ 

ភាគលភភាគទុនិកក៏្រត�វបានទទួលស� ល់េហើយសខធនាគារ បានទទួលស� ល់នូវត្រម�វករេដើម្បីធានា 

ឲ្យបាននូវតុល្យភាពរវងភាគលភខ�ស់ែដលអច នឹងេកើតមានេឡើងជាមួយនឹង្របាក់ប្រម�ងក្រមិតខ�ស់អត� 

្របេយាជន៍និងករធានាែដលផ�ល់េដយស� នភាពេដើមទុនល�។

(ii) �រែបងែចកេដើមទុន

ករែបងែចកេដើមទុនរវង្របតិបត�ិករនិងសកម�ភាពជាក់លក់គឺ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយក្រមិតភាគលភែដ

លទទួលបានពីករែបងែចកេនាះ។េដើមទុនែដលបានែបងែចកេទតម្របតិបត�ិករឬសកម�ភាពនីមួយៗ្រត�វ

ែផ�កេទតមេដើមទុនែដលកំណត់េដយច្បោប់ ។

តៃម�សម�សបគឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបានឬជាបំណុល្រត�វទូទត់តមរយៈ្របតិបត�ិករក�ុងលក�ខណ�

មិនែមនសម�័ន�ញាតិ (arms-length-basis) ។ េដយសរតៃម�សម�សបពំុអចវយតៃម�បាន ដូេច�ះតៃម� 

សម�សបមិនមានស្រមាប់កត� សរវន�េលើករ វយតៃម�សម�សបរបស់្រទព្យសកម� និងបំណុលរបស់        

សខធនាគារេឡើយ ។ តៃម�សម�សប្រត�វបានសន�តេដយអ�ក្រគប់្រគងេយាងតមទ្រមង់ ៃន្រទព្យសកម� 

និង បំណុល ទំងេនាះ ។ តមមតិរបស់អ�ក្រគប់្រគងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល ហិរ��វត�ុែដល 

បង� ញក�ុងតរងតុល្យករគឺជាតៃម�ប៉ាន់ស� នដ៏សមេហតុផលស្រមាប់តៃម�សម�សប។

កំណត់សំគាល់េលើរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨






